KONTRAKT MIĘDZY UCZNIEM A WYCHOWAWCĄ
Niniejsza umowa zawarta między wychowawcą …………….. a uczniami kl. …..
określa warunki, na jakich uczeń otrzyma ocenę zachowania w roku szkolnym 2015/2016.
Każdy czyn, dobry lub zły, oceniany będzie na bieżąco i odnotowany w dzienniku elektronicznym, zaś
ocena zachowania wystawiona na koniec półrocza i roku szkolnego. Każdy uczeń ma prawo być
poinformowanym o zapisie i liczbie punktów.
Uczeń otrzymuje na początku półrocza kredyt zaufania w wysokości 100 punktów.
Skala ocen:
 wzorowe
- powyżej 130 pkt.
 bardzo dobre
- 101 – 130 pkt.
 dobre
- 75 – 100 pkt.
 poprawne
- 40 - 74 pkt.
 nieodpowiednie
- 0 – 39 pkt.
 naganne
- poniżej 0 pkt.
Zgodnie ze Statutem Szkoły uczeń Gimnazjum nr 18:
1. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne ubrany w obowiązujący strój
uczniowski.
2. Usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia w ustalonym terminie (w ciągu dwóch
tygodni).
3. Właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach oraz w bibliotece szkolnej.
4. W wyznaczonym przez wychowawcę terminie oddaje dokumentację.
5. Przestrzega zasad bezpieczeństwa.
6. Dba o mienie swoje i innych.
7. Przestrzega zasad regulaminu szkolnego dotyczących zachowania w szkole,
na wycieczkach, na dyskotekach i innego typu zajęciach odbywających się
poza budynkiem szkoły.
8. Dba o kulturę słowa.
9. Jest prawdomówny.
10. Nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych.
11. Dba o higienę osobistą, ład i porządek w otoczeniu (szkoła preferuje naturalny wygląd
ucznia – brak makijażu, zbędnych ozdób, np. zbyt duże kolczyki w uszach
u dziewcząt, kolczyki u chłopców itp., naturalne włosy, paznokcie bez lakieru).
12. W terminie oddaje książki do biblioteki.
13. Wywiązuje się ze zobowiązań wobec pielęgniarki szkolnej.
14. Schodzi do szatni po zakończonych zajęciach pod opieką nauczyciela i przestrzega
zasad związanych z wydawaniem odzieży.
Dodatnie punkty uczeń otrzymuje, gdy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

aktywnie uczestniczy w akcjach organizowanych przez szkołę, konkursach szkolnych i międzyszkolnych
oraz aktywnie uczestniczy w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych
reprezentuje szkołę (w poczcie sztandarowym, jako delegat ważnych uroczystości)
osiąga sukcesy indywidualne lub drużynowe w konkursach pozaszkolnych
osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych
(etap rejonowy - +10 pkt.; finalista - +30 pkt.; laureat - + 40 pkt.)
reprezentuje szkołę na zawodach sportowych (zajęcie I miejsca - + 20 pkt.; II - + 15 pkt.;
III - + 10 pkt.; udział w zawodach międzyszkolnych - +4 pkt. – maksymalnie +20 pkt. w półroczu)
pomaga w nauce słabszym kolegom (po uzgodnieniu z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu)

7.

chętnie uczestniczy w pracach społecznych na rzecz klasy i szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
(np. pomoc w przygotowywaniu uroczystości szkolnych, dyskotek, noszenie krzeseł, prace porządkowe
w pracowniach itp.)

8.
9.
10.
11.

wolontariat
aktywnie pracuje w SU (szczegóły ustala samorząd)
aktywnie pracuje w bibliotece (np. jako łącznik)
brał udział w projekcie edukacyjnym i za jego realizację otrzymał od 100% do 90% - +12 pkt.;
od 89% - do 75% - + 10 pkt.; od 74% do 50% - + 8 pkt.; od 49% do 30% - + 6 pkt.

+ 5 pkt. za 1x
+ 10 pkt. za 1x
+ 20 pkt.
od +10 do +40 pkt.
od +4 do + 20 pkt.
+5 pkt.
(sporadycznie);
+10 pkt. (często)
od +5 do +20 pkt.
(1x w pół.. +5, 2x +10, 3x i więcej +20
pkt.)
+ 10 pkt.
od +2 do +20 pkt.
od +2 do +10 pkt.
od + 12 do + 6 pkt.

Punkty ujemne uczeń otrzymuje za:
1. nieusprawiedliwione spóźnienia
2. nieusprawiedliwioną nieobecność na obowiązkowych zajęciach (także zajęciach wyrównawczych
w przypadku wyznaczenia przez nauczyciela); usprawiedliwienia oddawane po terminie 14 dni nie będą
honorowane
3. przeszkadzanie podczas lekcji oraz w bibliotece, jak również niewłaściwe zachowanie podczas przerw
4. niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań (np. wobec nauczycieli, wychowawcy, pielęgniarki,
dyżurnego, łącznika z biblioteką)
5. nieterminowe oddawanie książek do biblioteki
6. niewykonywanie poleceń nauczyciela
7. niewłaściwe odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły
8. nieoddanie w terminie dokumentacji szkolnej, np.: karty obiegowej, regulaminu wycieczki, zgody
rodziców itp.
9. niewywiązywanie się z terminów dotyczących oddania dokumentacji związanej z egzaminem
gimnazjalnym (dot. ucz. kl. 3)
10. brak określonego w statucie szkoły jednolitego stroju uczniowskiego codziennego i galowego
11. pomalowane paznokcie, makijaż, zbędne ozdoby
12. ufarbowanie włosów
13. niszczenie sprzętu komputerowego, routerów, umeblowania i budynku szkolnego (dekoracje, ogłoszenia,
ławki, krzesła) oraz niszczenie rzeczy innych osób
14. zaśmiecanie otoczenia
15. samowolne zejście do szatni, niewłaściwe zachowanie w szatni
16. przychodzenie na lekcję z włączonym tel. komórkowym lub innym sprzętem elektronicznym i korzystanie
z niego w czasie lekcji ( w czasie zajęć telefon powinien być schowany)
17. wnoszenie na salę gimnastyczną podczas zajęć wychowania fizycznego sprzętu elektronicznego m.in.:
telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, Mp3, Mp4, IPod itp.
18. uleganie nałogom (alkohol, papierosy, e-papierosy, środki odurzające, napoje energetyczne, dopalacze
i inne używki)
19. niewłaściwe słownictwo
20. kradzież, fałszowanie podpisów, wyłudzanie pieniędzy, ingerowanie w sieć szkoły i przechwytywanie
hasła do Wi-Fi
21. przemoc i agresja wobec innych (fizyczna i słowna), umieszczanie komentarzy o nauczycielach, innych
pracownikach i uczniach szkoły oraz ich wizerunków w jakimkolwiek źródle
22. samowolne oddalenie się od grupy podczas wyjść klasowych
23. brak realizacji projektu na koniec edukacji gimnazjalnej
24. niezaliczenie w terminie obowiązkowych prac pisemnych i sprawdzianów

-1 pkt. za każde
spóźnienie
-2 pkt. za 1 godz.
- 5 pkt.
- 2 pkt.
od –2 do –10 pkt.
w półroczu
- 5 pkt.
- 5 pkt.
- 5 pkt.
- 10 pkt.
- 2 pkt.
- 2 pkt.
- 10 pkt.
- 20 pkt. + zwrot
kosztów lub
naprawienie szkody
- 5 pkt.
- 5 pkt.
- 10 pkt.
-10 pkt.
- 10 pkt. za każdą
sytuację
- 10 pkt.
- 30 pkt.
- 30 pkt.
- 30 pkt.
- 20 pkt.
- 10 pkt. za każdy

UWAGI:
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania oceny (uzyskał powyżej 130 pkt. dodatnich,
nie ma żadnych punktów ujemnych, żadnych uwag, godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych,
nieusprawiedliwionych spóźnień), ponadto podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył
w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach
na poszczególnych etapach jego realizacji.
2. Jeśli zachowanie ucznia, który miał obniżoną ocenę, ulega radykalnej poprawie, wychowawca ma
możliwość wzięcia tego pod uwagę przy wystawianiu oceny zachowania – jednak nie może to być ocena
wzorowa ani bardzo dobra.
3. W przypadku czynu o bardzo wysokiej szkodliwości społecznej, czynu zagrażającego zdrowiu lub życiu
oraz w innych skrajnie negatywnych sytuacjach – zasada punktacji może zostać pominięta. W rażących
przypadkach ocena klasyfikacyjna zachowania może być niższa niż przewidywana.
4. Przynoszenie do szkoły sprzętu elektronicznego (m.in. MP3, MP4, telefony komórkowe, iPod, aparaty
fotograficzne) możliwe jest za zgodą rodziców (szkoła nie bierze odpowiedzialności za przyniesiony sprzęt
elektroniczny lub telekomunikacyjny).
Podpis ucznia

Podpis wychowawcy klasy

………………………..

……………………………

Podpis rodziców
……………………..

